
projekt realizuje:

Miejsce, data :
Cieszyn, 20.12.2022

Notatka ze spotkania ze Szpitalem Śląskim w Cieszynie w dniu 15.12.2022 r.

Czas i miejsce spotkania:
15.12.2022, Cieszyn

Przedstawicielka Fundacji Rodzić po Ludzku:
Joanna Pietrusiewicz

Strażniczka Fundacji:
Olga Vitoš

Przedstawicielki Szpitala:

Agnieszka Misiewska-Kaczur - dyrektorka do spraw medycznych,

Marzena Łabuź - ordynatorka oddziału neonatologicznego,

Bernadeta Konieczna - oddziałowa oddziału neonatologicznego,

Olga Kozyra - zastępczyni położnej oddziałowej z bloku porodowego

Agata Sadowska-Mętel - pielęgniarka naczelna.

Na początku spotkania był również obecny dyrektor szpitala Czesław Płygawko.
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Podczas przedmiotowego spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska.

Spotkanie rozpoczęła Joanna Pietrusiewicz - prezeska Fundacji wyjaśniając cel spotkania oraz
przedstawiła działania i misję Fundacji. Olga Vitos - Strażniczka Fundacji, przedstawicielka
ruchu Tulimy mamy, przedstawiła najważniejsze postulaty z wniosku o wprowadzenie zmian
przesłanego do szpitala w dniu 24.10.2022. Omówiono także rekomendacje przedstawione we
wniosku.

Zwrócono uwagę na niewystarczające wsparcie w zakresie dwugodzinnego i
nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie oraz karmienia piersią a także na
komentarze oraz wskaźniki, które mogą świadczyć o nieprzestrzeganiu prawa do godności i
poszanowania intymności kobiety podczas porodu. Dodatkowo z ankiet Fundacji Rodzić po
Ludzku wynika, że w 2021 roku odsetek dzieci karmionych sztuczną mieszanką wyniósł 61%.
Podczas spotkania wskazano poprawę w stosunku do roku 2019, gdy według ankiet z
monitoringu dzieci dokarmionych było 85%, jednak zwrócono uwagę na fakt, że wskaźnik ten
jest nadal wysoki. Zwrócono również uwagę na fakt, że według ankiet rośnie ocena wsparcia w
karmieniu piersią udzielanego kobietom przez personel.

W kwestii kontaktu skóra do skóry zwrócono uwagę na fakt, że według ankiet Fundacji
Rodzić po Ludzku w 2021 roku tylko u 56% dzieci kontakt skóra do skóry trwał 2 godziny lub
dłużej, a w przypadku 100% dzieci, gdy kontakt skóra do skóry był przerwany wcześniej,
nastąpiło to ze względu na ważenie i mierzenie dziecka. Podniesiono także kwestię badania
dziecka w skali APGAR, które według ankietowanych z 2021 roku w 50% sytuacji odbywało się
w kąciku noworodka.

Podczas spotkania poruszono temat przestrzeganiu prawa do godności i poszanowania
intymności kobiety podczas porodu, zwrócono uwagę zwłaszcza na brak zgody na nacięcie
krocza podczas porodu (w 2021 roku 27% kobiet zadeklarowało, że nacinanie krocza odbyło się
bez zgody), czy brak zgody na badania wewnętrzne (w 2021 roku 26% kobiet zaznaczyło, że nie
pytano je o zgodę na badanie wewnętrzne w ogóle). Zaznaczono także fakt, że plan porodu nie
był omawiany przez personel medyczny w wystarczającym stopniu (w 2021 roku 91% kobiet
zaznaczyło, że nikt nie omówił z nią planu porodu).
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W odpowiedzi na przedstawione informacje od kobiet przedstawicielki szpitala zwróciły
uwagę na problemy, z jakimi personel szpitala mierzy się w trakcie swojej pracy (m.in. problemy
wynikające z niewystarczającej edukacji przedporodowej kobiet, wzrost liczby kobiet
zażywających substancje odurzające oraz większa liczba interwencji ze strony pracowników
socjalnych).

Przedstawicielki szpitala opowiedziały również o sytuacjach, w których dzieci są
dokarmiane sztuczną mieszanką: część kobiet decyduje, że nie chce karmić piersią, część dzieci
jest dokarmianych ze względu na spadek masy ciała powyżej 10%, część dzieci jest zabieranych
na całą noc za zgodą matek, aby mogły odpocząć i wtedy podawana jest noworodkom sztuczna
mieszanka.

Przedstawicielki szpitala zwróciły uwagę, że kontakt skóra do skóry, jeśli jest
przerywany, to na życzenie rodziców, aby dziecko zostało zważone i zmierzone. Standardem w
szpitalu jest dwugodzinny i nieprzerwany kontakt skóra do skóry. Przedstawicielki opowiedziały
też o nowych procedurach w przebiegu cięcia cesarskiego, które są wdrażane od około dwóch
miesięcy: dziecko po pierwszym zaopatrzeniu przez neonatologa zostaje umieszczone na klatce
piersiowej mamy jeszcze podczas operacji.

Przedstawicielki szpitala wskazały, że część pacjentek przychodzi z planem porodu, w
którym jest wyrażona zgoda na nacięcie krocza. Zgoda jest również odbierana podczas przyjęcia
do szpitala. Zaznaczyły także, że kobiety rzadko przychodzą z planem porodu na porodówkę. Ze
strony przedstawicielek szpitala została przedstawiona propozycja, aby informacje dotyczące
poszczególnych procedur zostały zamieszczone w widocznym miejscu na stronie internetowej,
aby kobiety mogły się z nimi zapoznać jeszcze przed porodem.

Po wysłuchaniu komentarzy od kobiet z ankiet wszystkie reprezentantki szpitala
jednogłośnie stwierdziły, że takie komentarze nigdy nie powinny mieć miejsca.
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Ustalenia płynące ze spotkania.

Przedstawicielki szpitala zadeklarowały, że:
● Zostaną przeprowadzone dodatkowe szkolenia zwłaszcza dotyczące komunikacji

z pacjentem dla pracowników zajmujących się kobietą podczas porodu i opieki
na oddziale położniczym.

● Zostaną zmienione procedury odnośnie dokarmiania dzieci sztuczną mieszanką.
Noworodki, które na prośbę matek przebywają na oddziale noworodkowym będą
przynoszone matkom na czas karmienia. Nie będą dokarmiane w tym czasie
mieszanką.

● Zmianie ulegną procedury odnośnie dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu
skóra do skóry po porodzie. Ważenie i mierzenie dziecka będzie wykonywane po
dwóch godzinach, a personel medyczny dołoży wszelkich starań, aby rodzicom
wytłumaczyć, dlaczego jest ważne, aby kontakt skóra do skóry nie powinien być
przerywany.

● Pacjentki będą informowane o możliwości wypełniania ankiet Fundacji Rodzić
po Ludzku.

Ustalenia płynące ze spotkania ze strony Joanny Pietrusiewicz i Olgi Vitoš:

● Za pół roku zostanie przesłany kolejny raport do wglądu oraz deklarujemy
wsparcie w edukacji kobiet.

Na zakończenie spotkania przypominano o konieczności odpowiedzi ze strony szpitala na
wniosek wysłany 24.10.2022. Czekamy na odpowiedź placówki.

Notatkę  sporządziła: Olga Vitoš.
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Uwagi do notatki ze strony szpitala:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie nie wnosi zastrzeżeń do treści notatki ze
spotkania w dniu 15.12.2022 r.

Z przesłanej notatki wynika, iż oczekujecie Państwo nadto odpowiedzi ze strony szpitala na
wniosek skierowany 24.10.2022 r., co jest dla nas niezrozumiałe i sprzeczne z dokonanymi
ustaleniami.

W naszej ocenie wszystkie kwestie objęte wnioskiem zostały poruszone i wyjaśnione na
spotkaniu w dniu 15.12.2022 r., właśnie w tym celu ustalonym. Podczas spotkania
szczegółowej analizie poddano wszystkie punkty zawarte w przedmiotowym wniosku,
przedstawiono stanowisko zainteresowanych oddziałów w sprawie zarzutów podnoszonych
przez autorki pisma. Udzielono wyjaśnień w zakresie zdarzeń, które opisane zostały w treści
pkt. b. omawianego pisma.
Uzgodniono ponadto:
- zmianę części procedur wynikających ze standardu opieki okołoporodowej;
- przeprowadzenie dodatkowych szkoleń zgodnie z sugestia zawartą w pkt. c. wniosku;
- informowanie pacjentek o możliwości wypełniania ankiet przygotowanych przez Fundację
Rodzić po Ludzku.
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